STBF VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020
Inledning
När jag accepterade att ställa upp som ordförande i distriktsstyrelsen kunde jag för mitt liv inte
tänka mig att det skulle bli på det här viset. Vi fick börja med att införa restriktioner för träning
och spel, enligt rekommendationer från SBF och FHM. Vi fick därefter ställa in
distriktsmästerskap och seriespel. Vi fick flytta fram årsstämman och till slut hålla den virtuellt.
Vad vi däremot inte gjort är att “stänga ner” styrelsearbetet, det har pågått ett intensivt arbete i
de olika kommittéerna, under året. Resultatet av detta arbete kommer att redovisas successivt.
Jan Pernolf, Ordförande StBF

Årsmötet och Styrelsen

Stockholms Bouleförbunds årsmöte hölls söndag 24 maj i KDF (Kungliga Djurgårdens
Förvaltning) och gjordes även tillgängligt via videokonferens.
Efter konstituerandet har distriktsstyrelsen haft följande ansvarsområden:
Jan Pernolf, Prins Bertils Boule Club

Ordförande,

Leif Eklöf, Fagersjö Petanksällskap

Vice Ordförande, Sekreterare, Anläggning

Jarmo Repka, Sumpan Boule

Kassör, Domare, Utbildning

Dan Backne, Fagersjö Petanksällskap

Tävling

Niklas Holmström, Hammarby IF Bouleförening

IT, Kommunikation, Profil, Ungdom

Maria Bernström, AIK Bouleförening

Ungdom

Susanne Wahlberg, Boulerosällskapet

Ungdom

Jean-Noel Henry, Kajutan Boule Club

Profil, Kommunikation

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten.
Rolf Wahman, Bouleklubben Sitting Boule, har varit distriktets revisor.
Leif Malmberg, Boulesjevikerna, har varit revisorssuppleant.
Fredrik Bruce, Maria Petanque Club, har varit distriktets representant i Norra
Disciplinnämnden.
Ilkka Hokkanen, Trollbäckens Boule Club, har varit suppleant i Norra Disciplinnämnden.
Till valberedning valdes Hannele Kangas (Boulesjevikerna) ordförande, Dag Hervieu
(Hammarby IF Bouleförening) och Jonas Almquist (AIK Bouleförening).

Medlemsutveckling
Antal föreningar och licensierade spelare
Vid utgången av år 2020 hade Stockholms Bouleförbund 29 medlemsföreningar med
sammanlagt 639 licensierade spelare. Motsvarande siffror från tidigare år.
2020

29 föreningar

639 licenser

2019

29 föreningar

688 licenser

2018

30 föreningar

685 licenser

2017

28 föreningar

636 licenser

Nya föreningar är Bollklubben Borsten och Roslagsbro IF Boulesektionen.
Tyresö Petanque har avslutat sin verksamhet.

Distriktets största föreningar (antalet licenser)
2020

2019

2018

2017

Fagersjö Petanksällskap

56

52

52

54

Boo SK Boule

44

47

62

64

Rimbo Bouleförening

44

43

0

0

Boulerosällskapet

43

49

52

52

Trollbäckens Boule Club

40

33

34

27

Kajutan Boule Club

39

42

43

36

Maria Pétanque Club

39

44

46

56

Sibirien Club de Pétanque

34

37

34

36

AIK Bouleförening

33

51

29

14

Prins Bertils Boule Club

31

31

30

32

Hammarby IF Bouleförening

30

25

26

22

Boulesjevikerna

29

33

30

34

Administration
I verksamhetsplanen och budgeten för år 2020 har distriktet delats i fem verksamhetsgrenar:
Administration, Arrangemang, Distriktslag, Ungdom och Utbildning. Verksamheterna
kommer framledes att vara knutna till respektive kommittéer vilka också svarar för att
verksamhetsgrenarna håller sina aktiviteter inom planen och budgeten.
Stockholms Bouleförbunds ekonomi har inte nämnvärt påverkats av pandemin. Intäkter som
inte är relaterade till egna arrangemang har varit högre än föregående år tack vare höjt
grundbidrag från Stockholmsidrotten.
I maj 2020 erbjöds möjligheten att söka bidrag från RF på grund av inställda aktiviteter första
halvåret. Styrelsen gjorde då bedömningen att inställda aktiviteter såsom DM kunde genomföras
senare under andra halvåret och att eventuella merkostnader i form av flera funktionärer och
planhyror kunde i stort täckas av deltagaravgifter.
På utgiftssidan kan noteras att sammanträdeskostnader hållits nere tack vare att Prins Bertils
Boulehall kunnat utnyttjas vid distriktets möten. Vid slutet av verksamhetsåret har de flesta
möten dessutom hållits digitalt.
Styrelsen beslöt 2020 att återgå till att årligen utse Årets Bouleprestation. Vinnare av 2019 års
utmärkelse blev laget som tog silver vid veteran-EM 2019.
Två tidigare distriktsordföranden, Staffan Folke och Bengt Berglund, lämnade oss hösten
2020. Styrelsen beslöt att till minne av dessa två göra en donation till Stiftelsen Friends som
bland annat jobbar mot mobbning inom idrotten.

Ekonomiskt utfall
Verksamhet Administration

Budgeterat

Utfall

Medlemsavgifter

15 000

14 000

Bidrag från Stockholmsidrotten

30 000

30 000

5 000

3 450

-15 000

-10 163

Kontorsmaterial, bank mm

-7 500

-4 963

Representation och uppvaktning

-7 500

-5 587

Sanktionsavgifter
Sammanträdeskostnader

Övrigt
Resultat

-4 325
20 000

22 412

Arrangemang
Distriktsmästerskap
Klubb-DM

Klubb-DM 2020 genomfördes samtidigt för alla klasserna helgen 7-8 mars i Lillehallen i
Södertälje, Riflexhallen i Rimbo och i Prins Bertils Boulehall.
I öppna klassen i Södertälje vann AIK Bouleförening som finalslog Kajutan Boule Club.
Veteran 55 spelades i Rimbo och vinnarna kom från Boo SK Boule före Fagersjö
Petanksällskap. I klassen Veteran 65 i Prins Bertils hall var Boulerosällskapet starkast med
Trollbäcken Boule Club på andra plats.

Individuella DM

Individuella DM för singel, dubbel och trippel samt skytte som brukar spelas i maj-juni ställdes
in p.g.a. pandemin. Ett förslag att genomföra dessa tävlingar i september-oktober inomhus togs
fram med en förutsättning att Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten skulle lätta på
restriktionerna när det gäller tävlingsverksamhet.
Förslaget mötte tidigt motstånd från några föreningar och pandemiläget förbättrades inte.
2020 års Distriktsmästerskap ställdes slutligen in.

Seriespel i distriktsserierna
Seriespelet i distriktsserierna som brukar spelas i juni och augusti ställdes in p.g.a. pandemin.

Ekonomiskt utfall
Verksamhet Arrangemang

Budgeterat

Utfall

Deltagaravgifter öppen

55 000

6 360

Deltagaravgifter veteran

65 000

12 360

Bidrag från Svenska Bouleförbundet

5 000

Planhyra, arrangörspremier

-10 000

-5 800

Funktionärskostnader

-75 000

-6 548

Medaljer och pokaler

-10 000

-1 806

Materielkostnader

-10 000

Resultat

20 000

4 566

Övrig tävlingsverksamhet
Svenska Mästerskapen
2020 års SM-vecka flyttades först fram och ställdes sedermera in p.g.a. pandemin.

Svenska Cupen
Svenska Cupen Dam
Finalen i Svenska Cupen dam spelades i Halmstad i februari. AIK Bouleförening och Tempéte
Club de Pétanque hade kvalificerat sig till finalspelet. Lagen möttes i gruppspelet och AIK
Bouleförening tog sig vidare. I finalen fick de dock ge sig mot Coccinelle Pétanque Club
Malmö.

Svenska Cupen Öppen
I kvalet till Svenska Cupen Öppen tog sig Boulerosällskapet, Sibirien Club de Pétanque och
Maria Pétanque Club vidare till finalspelet. Finalspelet ställdes dock in p.g.a. pandemin.

Svenska Cupens Veteranklasser
Allt spel i veteranklasserna ställdes in 2020 p.g.a. pandemin.

Seriespel i förbundsserierna
Spel i förbundsserierna flyttades från juni till september, men ställdes slutligen in p.g.a.
pandemin.

Domare
Tre nya distriktsdomare fick licens under det gångna året. Två av dessa hade klarat domarprovet
år 2019 och gjorde i januari respektive mars 2020 en dags praktik parallellt med erfaren
domare.
Två domare har under året deltagit i domarträff eller regelkurs i syfte att behålla licensen vilket
förutsätts i förbundets Domarreglemente.
På grund av restriktionerna i tävlingsverksamheten har flertalet av distriktets fjorton
registrerade domare inte haft uppdrag.

Distriktslag
Prins Bertils Juniorcup
Stockholm hade i år endast ett lag med i truppen till Prins Bertils Juniorcup 2020, Tim
Duvenfelt & Povel Björk (Boulerosällskapet). Lagledare var Ronny Blom (Boulerosällskapet).
Lagets målmedvetenhet och seriositet under två dagar tog tillbaka guldet till Stockholm efter 16
långa år. Det påvisar att det inte är något man bara går in och hämtar. Det krävs en topprestation
över två dagar och det var exakt vad de levererade från såväl lagledare som spelare.

Stadskampen Helsingfors-Stockholm
Den i ordningen 21:a stadskampen mellan Stockholm och Helsingfors var planerad att
genomföras i Helsingfors i december 2020. Pandemin och rådande reserestriktioner mellan de
två huvudstäderna gjorde dock att stadskampen sköts på framtiden. Även kvalet till
stadskampen ställdes således in.

Ekonomiskt utfall
Verksamhet Distriktslag
Deltagaravgifter

Budgeterat

Utfall

20 000

Funktionärskostnader

-10 000

-2 296

Kost, logi och färdbiljetter

-35 000

-6 000

-5 000

-2 925

-30 000

-11 221

Materielkostnader
Resultat

Ungdomsboule
Distriktet erbjöd under årets första månader en gemensam ungdomsträning i Liljeholmshallen.
Satsningen på ungdomsboulen blev därefter mycket begränsad p.g.a. pandemin. Det var specifikt
svårt att kunna erbjuda säkra arrangemang och det var även svåra ställningstaganden till om
man över huvud taget borde samla ungdomar för aktiviteter, eller inte.
Regionen har i perioder öppnat för att tillåta träning för ungdomar.
StBF arrangerade i september ett boule-evenemang utomhus i mindre format vid Täby Park.
Deltog gjorde gymnasieelever på Franska skolan med lärare. Upplägget var övningar vid olika
stationer, träningsmatcher, musik och mingel. Det var uppskattat och bred uppslutning av
instruktörer från klubbarna Hammarby IF Bouleförening, AIK Bouleförening, Boulerosällskapet
och Boulesjevikerna.
Distriktet har erbjudit stöd för ungdomar och medföljande ledare från Stockholmsklubbarna att
delta i nationella ungdomsläger och turneringar med kompensation för kost, logi, och resa
motsvarande reguljär tågbiljett. Utfallet under 2020 blev ett lag som deltog i Prins Bertils
Juniorcup, se distriktslag.
Ungdomskommittén är mycket stolta att 2020 års distriktslag från Stockholm till Prins Bertils
Juniorcup gick obesegrade genom turneringen och tog hem bucklan till Stockholm för första
gången på 16 år.

Ekonomiskt utfall
Verksamhet Ungdom

Budgeterat

Utfall

Bidrag från Stockholmsidrotten

10 000

0

Planhyra, lokalhyra

-7 500

-4 860

Funktionärskostnader

-7 500

0

Materielkostnader

-15 000

0

Kost, logi och färdbiljetter

-15 000

0

Resultat

-35 000

-4 860

Utbildning
Corona-pandemin påverkade möjligheterna för att arrangera grenspecifika utbildningar på
samma sätt som dessa genomförts tidigare.

Distriktsdomarutbildning

En domarkurs genomfördes i juli varvid en deltagare som haft domarlicens tidigare bereddes
möjlighet att skriva domarprov. En aktiv domare kunde samtidigt förlänga sin licens.

Övriga grenspecifika utbildningar
Ingen arrangörsutbildning eller instruktörsutbildning genomfördes under 2020.

Övriga utbildningar

RF-SISU Stockholm (tidigare Stockholms Idrottsförbund) har under året tagit fram flera
utbildningar i allmän föreningskunskap som kan genomföras genom virtuella möten.

Ekonomiskt utfall
Verksamhet Utbildning

Budgeterat

Utfall

Lokalhyra

-3 000

Funktionärskostnader

-5 000

Kost, logi och färdbiljetter

-2 000

Resultat

-10 000

-641

-641

Samverkan
Skol IF

Den planerade satsningen tillsammans med Skol IF för Skol-DM i Boule försvårades av
pandemin. Initialt ville Skol IF vänta med satsningen, men senare under året har man sökt
kontakt igen. Inom distriktets ungdomskommitté har vi fört en diskussion om att erbjuda en
introduktion till boule för Idrottslärare i regionen, men detta har behövt anstå i väntan på att det
blir tillrådligt att göra arrangemang för att samla vuxna igen.

Generation Pep

Två klubbar i distriktet (AIK och BSJ) inledde under hösten samarbete med organisationen
Generation Pep. Det innebar att organisationen på sin hemsida annonserade (utan avgift)
uppgifter om kontaktpersoner för klubbarna samt plats för introduktion/träning. Responsen
under hösten var begränsad, endast någon enstaka nappade på erbjudandet.

Korpen Stockholm Boule

Korpen Stockholm Boule kontaktade StBF under hösten för samverkan kring information om
aktiviteter. StBF presenterade Korpens information om 2020-2021 års seriespel på hemsidan.
Arrangemanget kunde dock inte genomföras p.g.a. pandemin, men vi är positiva till ett fortsatt
samarbete för att utöka tillgängligheten till information om bouleaktiviteter i distriktet.

IT & Kommunikation
Distriktet har fortsatt hemsidan som sin officiella kanal. Vi har förstärkt vår kommunikation av
löpande information i sociala medier - Facebook, Twitter, Instagram, och Youtube - och vi ser
över var vi bör synas framöver. Distriktet har även satsat på att erbjuda livesändningar från
distriktets arrangemang vilka gjorts tillgängliga utan kostnad på Youtube och/eller Facebook.

Profilering
Distriktet har gjort ett arbete för att ta fram ett presentationsmaterial för boulesporten och dess
framgångar i regionen för att användas gentemot beslutsfattare och potentiella sponsorer.
Distriktet har jobbat med att ta fram en ny profil för distriktet för att användas i profilmaterial
inkl. presentation av distriktet på arrangemang med banners och beachflaggor. Vi arbetade även
för att se en gemensam plan för profilering tillsammans med förbundet.

Anläggning
Stockholms Bouleallians
Under 2020 togs initiativ att bilda en ekonomisk förening som ska vara gemensam aktör för
Stockholmsklubbarna i fråga om anläggningar såväl under tak som utomhus.
Konstituerande mötet för föreningen med namnet Stockholm Boule Arena ek. för. inleddes i
september 2020. Därefter har arbetet pågått med att i detalj se över förslaget till föreningens
stadgar. Konstitueringen beräknas kunna slutföras under första kvartalet av 2021.

Befintliga Anläggningar

Eftersom Vårbergs IP blir arbetsplats antingen 2021 eller 2022 har vi inlett diskussioner om
permanent anläggning på gamla Täby Galopp.
En extern möjlighet med PEAB vid Nacka Strand kom och försvann lika fort under våren.
Vi har haft samtal angående kommande distriktsarrangemang med såväl Täby Galopp, Vårberg,
Lillehallen, PB-Hallen och Rimbo. Ett parallellt arbete med dessa kommer framgent att
fortskrida.
Vad gäller Tyresö Multiarena och Liljeholmen har inga nyheter om framtida status dykt upp.

Täby Park (f.d. Galoppfältet)
Området erbjuder generösa spelytor med olika typer av underlag samt tillgång till toaletter och
servering. Under sensommar och tidig höst har spelare från flera klubbar i distriktet samlats och
spelat på platsen. Markägaren (Täby Park AB) har ställt sig positiv till att låta oss förlägga större
bouletävlingar där. Villkor och samarbetsformer, om det skulle bli aktuellt, återstår att komma
överens om beroende på tidpunkt, omfattning, etc.

Lillehallen, Södertälje
Diskussioner pågår om samverkan.

Prins Bertils Boulehall
Hallen var stängd 9 månader under 2020 p.g.a. pandemin.

Nacka Strand
Det blev ingen bouleanläggning i Nacka Strand. I upplägget skulle banorna ha anlagts i somras
och legat kvar i Nacka Strand till 2025, för att sedan flyttas till taket på en låg fastighet i
Västberga.

Riflexhallen, Rimbo
Användes för ett antal av distriktets arrangemang 2020 och vi avser även att använda den
framöver.

Liljeholmshallen
Flera av distriktets föreningar hade sin inomhusträning förlagd till Liljeholmshallen. Vi har
kontaktat Idrottsförvaltningen men de lämnar ingen tydlig information om hur länge hallen blir
kvar, men man förväntar sig dock att hallen är kvar säsongen 21/22.

Vårbergs IP
Vi hade inbrott i vår materialbod under hösten, men inget av värde stals.

Tyresö
Hittills har inget hänt avseende en framtida multiarena från kommunens sida, trots att
markytorna är tillgängliga. Tjänstemännen skall hålla på med en detaljplan, men inga fakta finns
tillgängliga.
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